
WANT TO JOIN THE 
COOLEST ROBOTICS COMPANY?
FINANCIAL CONTROLLER WANTED!

Vi vækster og søger i øjeblikket en Financial controller til vores globale virksomhed. 
Har du flair for detaljer og er du grundig i dit arbejde? 
Trives du med at blive udfordret med forskellige forretningsmodeller i én virksomhed?
Er du 100-meter mester i Excel? Kan du påtage ansvaret for at gennemgå og valider
bogholderiet? Kan du set dig selv i et ungt og dynamisk team? 
Så er dig vi søger!

Verdens første
autonome
linjemarkeringsrobot
#coolestrobotever

Turf Tank er virksomheden bag
verdens første autonome
linjemarkeringsrobot til
udendørs sportsbaner.
Vi oplever stort efterspørgsel og
har vækstet de seneste pr.
år, verden over. Kombinationen
af vores unikke teknologi og
vores dygtige medarbejder,
har det været årsagen til denne
succes. Hos Turf Tank får du en
central rolle sammen med et
team på 40, spredt verden over
mens du baner vej for din egen
karriere. Turf Tank har en
dynamisk virksomhedskultur
hvor der ikke er langt fra
ide til handling. Vær del af vores
vækst og vær med til at realisere
vores ambition

Opgaverne består af:

Opretholde og afstemme bogholderiet        
Fakturer, afstemme konti og håndtere lønninger        
Ansvarlig for debitor           
Assistere med månedlige og årlige rapporter samt forecast
Ansvarlig for finansposter samt kreditorer        
Gennemgå alle økonomiske rapporter 
Mindre administrationsopgaver og arkivering

Din profil:
Bachelor eller kandidat i regnskab, økonomi.
3+ års erfaring med økonomi 
Teamplayer med dedikation til at blive en del af en hurtigt voksende
forretning        
Erfaring med Excel        
Engelske kompetencer, skriftlig og sproglig

Et internationalt miljø, hvor spændende
opgaver er en hverdag og frihed under ansvar.
Hos Turf Tank kan du dygtiggøre dig på dine kompetencer samt
mulighed for at udvikle dig i et bredt aspekt indenfor økonomi
og bogholderi.

Placering: Hjørring, Danmark 
Løn efter kvalifikationer
Send ansøgning til
jobdk@turftank.com, navngiv din
ansøgning "Financial controller" i
emne feltet

Vi tilbyder:


